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Čím bližšie do volieb, tým viac rozhadzujú? Pozrite si prehľad výdavkov samospráv    

 BRATISLAVA - Aj tento rok sa nesie v znamení volieb, konkrétne komunálnych. Čím bližšie je 
pritom rozdeľovanie stoličiek vo vedení samospráv, tým vyššie sú výdavky niektorých obcí, miest či 
mestských častí. Náklady na komunikácie či zveľaďovanie prostredia sa v niektorých prípadoch z roka 
na rok zvýšili až dvojnásobne.   

 Obce, mestá či mestské časti investujú pred voľbami okrem iného napríklad aj do detských ihrísk. 
Zdroj - TASR/Pavol Ďuro   

 Starostov, primátorov a poslancov do obecných zastupiteľstiev budeme voliť už čoskoro, 
konkrétne 15. novembra. Pozreli sme sa preto na to, ako vybrané samosprávy hospodárili s peniazmi 
počas svojho volebného obdobia a ako prerozdeľujú financie teraz pred voľbami. Ako totiž vysvetlil 
politológ Pavol Marchevský, vyššími výdavkami v predvolebnom období sa samosprávy mnohokrát 
snažia získavať voličov.   

 "Ide o stratégiu, ktorá je bežná nielen pred komunálnymi, ale aj regionálnymi či parlamentnými 
voľbami. Uchyľuje sa k tomu skoro každý," uviedol Marchevský.   

 V nižšie uvedených tabuľkách sme pre ilustráciu uviedli výdavky štyroch vybraných miest či 
mestských častí. Okrem sumárnych výdavkov sme sledovali aj tri vybrané programy, konkrétne 
komunikácie, kultúra a šport a prostredie pre život.   

 Vo všetkých prípadoch sú pritom uvedené súhrnné sumy, teda bežné a kapitálové výdavky spolu.    

 1.Komunikácie  

   BA-Petržalka  KE-Sever  B.Bystrica  Žilina    

 2011  683 440 eur  11 204 eur  2 261 399 eur  6 434173 eur    

 2012  685 716 eur  29 494 eur  2 960 943 eur  6 436 960 eur    

 2013  743 549 eur  23 4671 eur  3 138 638 eur  7 582 049 eur    

 2014*  799 733 eur  66 000 eur  2 556 065 eur  6 913 335 eur   

 2.Kultúra a šport  

   BA-Petržalka  KE-Sever  B.Bystrica  Žilina    

 2011  2 101 295 eur  40 294 eur  2 393 000 eur  2 646 125 eur    

 2012  1 997 685 eur  13 429 eur  2 208 397 eur  2 366 675 eur    

 2013  2 106 956 eur  24 0821 eur  2 018 976 eur  2 164 408 eur    

 2014*  5 698 070 eur  11 690 eur  1 553 651 eur  2 138 520 eur   

 3.Prostredie pre život  

   BA-Petržalka  KE-Sever  B.Bystrica  Žilina    

 2011  2 408 192 eur  3 000 eur  1 242 677 eur  2 702 066 eur    

 2012  2 401 490 eur  68 088 eur  1 407 194 eur  2 532 754 eur    

 2013  2 201 737 eur  56 9311 eur  1 203 343 eur  2 670 387 eur    

 2014*  2 253 969 eur  108 450 eur  957 390 eur  2 601 874 eur   

 1- Upravený rozpočet zverejnený 5.2.2014.   

 Celkové výdavky (Bežné + kapitálové)  

   BA-Petržalka  KE-Sever  B.Bystrica  Žilina    

 2011  25 256 386 eur  1 276 208 eur  41 446 407 eur  73 750 383 eur    

 2012  24 434 337 eur  1 317 027 eur  53 437 476 eur  48 425 130 eur    

 2013  24 987 938 eur  1 415 434 eur  46 401 827 eur  50 039 748 eur    

 2014*  29 104 88ý eur  1 440 319 eur  45 250 670 eur  66 771 501 eur   

 *- Keďže rok 2014 nie je ukončený, jedná sa o schválený rozpočet, teda jeho prvú verziu. Ten 
zvyknú obce, mestá či mestské časti počas roka aj niekoľkokrát meniť.   

 Ako môžete vidieť vyššie v tabuľke, niektoré výdavky sa z roka na rok zvýšili na niekoľkonásobok. 
Napríklad bratislavská mestská časť Petržalka zvýšila v schválenom rozpočte pre rok 2014 výdavky 
do kultúry a športu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi o viac ako dvojnásobok. Kým v rokoch 
2011-2013 sa financie investované do tejto oblasti pohybovali v rozpätí cca dvoch miliónov, v tomto 



roku mestská časť plánuje minúť takmer 5,7 milióna.   

 "Tvrdiť, že to, čo robí samospráva v posledný rok volebného obdobia, súvisí s blížiacimi sa 
voľbami je číry nezmysel. Dlhodobo plánované investície vyžadujú prípravu aj niekoľko rokov a 
častokrát sa prípravy a realizácia prelínajú aj cez dve volebné obdobia," uviedla petržalská hovorkyňa 
Michaela Platznerová.   

 Zásadné zvýšenie môžeme vidieť aj pri investícii košickej mestskej časti Sever do programu 
Prostredie pre život. Táto oblasť pritom zahŕňa položky ako verejné osvetlenie, ochrana životného 
prostredia, verejná zeleň, detské ihriská a podobne. Kým v roku 2011 do nej investovali 3-tisíc eur, v 
roku 2013 to bolo bez mála 57-tisíc. V porovnaní s rokom 2011 sa totiž podľa informácií, ktoré nám 
poskytla kancelária starostu opravovali a budovali viaceré detské ihriská či venčoviská pre psy.   

 Okrem jednotlivých položiek sa zvyšovali aj celkové rozpočty. "Vyššie výdavky úzko súvisia napr. 
s poskytnutím finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na voľby alebo poskytnutím účelových 
transferov z mesta Košice," vysvetlila kancelária starostu vo svojom stanovisku pre Aktuálne.sk.   

 Negatívum?  

 Aj keď je vo všeobecnosti zvyšovanie nákladov v predvolebnom období často kritizované, 
Marchevský to nevidí ako zásadné negatívum.   

 "Ľudia to často označujú za krátkozraké a prvoplánové. Dôležité je predovšetkým to, či v tom 
poslednom roku boli projekty financované z úspor, ktoré boli robené počas predchádzajúcich rokov, 
alebo boli realizované na úkor dlhu," poznamenal Marchevský.   
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